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Про розгляд скарги гр. KoMicapeнKo О.О.
на постанову адмiнiстративноi
KoMicii 8/20 вiд 09.03.2017 року
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|'7.02.20|7 року iнспектором вiддiлу благоустрою управлiння житлово
комунzlJIьного господарства та будiвництва Лозiвськоi MicbKoi ради було скJIадено
адмiнiстративний протокол вiдносно гр. KoMicapeнKo О.О. за порушення пункту 5.'7.|.|4
Правил благоустрою територii MicTa Лозова. Вiдповiдно до матерiалiв адмiнiстративноI
справи гр. KoMicapeHKo О.О. l'7.02.201.7 року о 13 год. 00 хв. самовiльно розмiстила
об'ект зовнiшньоТ реклами за адресою: XapKiBcbKa обл., м. Лозова, вул. Соборна 15.
09.03.2017 року було винесено постанову у справi про адмiнiстративне
правопорушення, якою на гр. KoMicapeHKo О.О. накJIадено стягнення у виглядi штрафу
1700 гривень та надано строк на оскарження 10 днiв. На пiдставi наявних у матерiа.пах
справи доказiв Адмiнiстративною комiсiсю при виконавчому KoMiTeTi Лозiвськоi MicbKoT
ради в дiяннях гр. KoMicapeHKo О.О. було встановлено скJIад адмiнiстративного
правопорушення передбаченого ст. l52 КУпАП.
2З.||.20I'7 року гр. KoMicapeнKo О.О. подала до виконавчого KoMiTeTy Лозiвськоi
MicbKoT ради скаргу на постанову адмiнiстративноТ KoMiciT Nq8/20 вiд 09.03.2017 року,
порушивши встановлений чинним законодавством 10 - денний строк для оскарження.
Керуючись п.4 делегованих повноважень ч.1 ст.38 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi)), ст.ст. 288, 289,293 Кодексу Украiни Про адмiнiстративнi
правопорушення, ст. 31 Положення про адмiнiстративну комiсiю при виконавчому
KoMiTeTi Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi, затвердженого рiшенням
виконавчого KoMiTery вiд 30 листопада 20ll року Ns 1001/1, розглянувши скаргу
громадянки KoMicapeHKo О.О. на постанову адмiнiстративноТ KoMicii Ns8/20 вiд 09.0З.2017
РокУ, у зв'язку з вiдсутнiстю пiдстав для скасування постанови про адмiнiстративне
ПраВоПорУшення та ПорУшенняМ сТрокУ на скарження ocTaHHboi, виконавчий KoMiTeT
MicbKoT ради

ВиРIШИВ:

1, Постанову адмiнiстративноi KoMicii

Ns8/20 вiд 09.03.2017 року про накладення
штрафу у розмiрi 1700 грн. на !р. KoMicapeHKo О.О., зчuIишити без змiн, а скарry - беЗ
задоволення.
2, Рiшення виконавчого KoMiTeTy ЛозiвськоТ MicbKoT ради може бути оскаржено до
Кодексом адмiнiстративного
Лозiвського мiськрайонного суду, у порядку,

у

судочинства Украiни.
3. Контроль за виконанням цього рiшення
Крикуна В.в

с.в. зЕлЕнськиЙ

мiський голова
Крикун, 2-З|,З7

на заступника мiського голови
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